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Refleksja 

Modlitwa dnia XXVI Niedzieli Zwykłej zawiera bardzo istotne dla nas pouczenie, że Bóg 

przez przebaczenie i litość najpełniej okazuje nam swoją wszechmoc. Wymowna jest też 

prośba Kościoła, w tej modlitwie zawarta: „udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy 

dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego”. W antyfonie na 

wejście rozlega się zaś wołanie: „postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”. Cóż to 

oznacza? Najpierw, że przemożne wsparcie dla nas niesie ze sobą Boże przebaczenie, Jego 

łaskawe pochylenie się nad nami. Bez Bożej łaski, owego głębokiego pochylenia się Boga nad 

naszą ludzką biedą i słabością nie jesteśmy w stanie stać się uczestnikami obiecanego nam 

nieba. Bożego miłosierdzia trzeba nam pragnąć, o nie prosić i Jemu się poddawać.  

Z Bożego pouczenia zawartego w Księdze Amosa wynika jednak, że wielką 

zuchwałością byłoby wyłącznie zdawać się na Boże miłosierdzie, bez jakiegokolwiek wysiłku 

pracy nad sobą z naszej strony. Bóg wyraźnie wyrzuca synom Narodu Wybranego, że „nic się 

nie martwią upadkiem domu Józefa”. Trzeba więc kontrolować stan swego duchowego 

rozwoju, o własny duchowy rozwój zabiegać. Przedziwne zaś jest to, że nawet widząc upadek 

Narodu, doświadczając duchowej ruiny człowieka, Bóg nas nie zostawia. Okazuje swą łaskę, 

pochyla się nad nami, przeprowadza przez pustynię, czy inne trudne doświadczenia z myślą  

o naszym dobru, o odnowieniu i ukształtowaniu w nas nowego człowieka, nowej jakości życia.  

Ma tego świadomość Psalmista. Zachęcając nas do uwielbiania Pana: „Chwal, duszo 

moja, Pana, Stwórcę swego” odsłania nam różne formy Bożej łaskawości; że Bóg chlebem 

karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, przywraca wzrok ociemniałym, dźwiga 

poniżonych, strzeże przybyszów, kocha sprawiedliwych. On równocześnie „występnych 

kieruje na bezdroża”. I w ten sposób również okazuje łaskę pochyla się nad człowiekiem, by 

przejrzał i się nawrócił. Można więc powiedzieć, że ma łaskę dla występnych - łaska to trudna, 

ale kieruje ku przemianie.  

W takiej perspektywie trudno się dziwić, że św. Paweł Tymoteuszowi jednoznacznie 

radzi: „podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością”. Ponadto 

Apostoł podpowiada swemu uczniowi i nam: „Walcz w dobrych zawodach o wiarę” – bo to 

warunek, więcej – forma przyjęcia wszelkiej łaski; także dostąpienia łaski ostatecznej, to jest 

życia wiecznego, do którego jesteśmy powołani.  

Tak więc poddanie się Bożemu miłosierdziu, jeśli ma skutecznie owocować, jeśli nie 

ma być zuchwałością, domaga się od nas udziału w dobrych zawodach, walki o wiarę i dobro 

w naszym życiu. Zasadniczy motyw – odpowiedź na pytanie po co? I dlaczego? – wskazuje 

dzisiejsza Ewangelia, w przypowieści o losie po śmierci bogatego człowieka i Łazarza. Chodzi 

o to, by kiedyś znaleźć się na łonie Abrahama i doznać pociechy. Trzeba walczyć o to, co Boże 

w naszym życiu, bo niestety bardzo realne jest niebezpieczeństwo cierpienia mąk w Otchłani. 

Przyjęcie w wierze Jezusa jest podstawą przyszłego szczęścia. Na kanwie słów Abrahama do 

Łazarza można powiedzieć: Jeśli dziś, za życia na ziemi, nie usłuchamy Jezusa żyjąc Jego 

Ewangelią, któż będzie nam w stanie kiedyś pomóc? 

bp Andrzej Czaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył 

pewien człowiek bogaty, który ubierał 

się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił. U bramy jego 

pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 

imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić 

się odpadkami ze stołu bogacza; nadto  

i psy przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na 

łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony 

w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 

"Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca 

umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz 

Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 

przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego 

między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was 

przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, 

ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich 

przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają 

Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie, 

lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli 

Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.          

(Łk 16,19-31) 
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Intencja ewangelizacyjna – Październik 2022  

 

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem 

solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności. 
 

 
 
 

 

 

 

 



LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 26.09;  

7
00

 Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

18
00

 1) Za † Gerarda Pawleta w dniu urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † męża Ryszarda Kunert w dniu urodzin oraz za †† z pokrewieństwa 

Kunert i Kosian. 

Wtorek – 27.09; wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera. 

7
00 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Marii oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

2) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

18
00 1) Za † męża Huberta Langer w 5. rocznicę śmierci, † teścia Waltera,  

†† rodziców i pokrewieństwo z obu stron. 

2) Za †† Annę i Bolesława Wołyniec, Dominikę, Baltazara i Adama Moroz, 

†† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 28.09; wspomnienie św. Wacława, męczennika. 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 20. rocznicy ślubu Renaty i Adriana. 

2) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

17
00

 1) Za † Marię Gorzkowską w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Elżbiety Rottau z okazji  

88. rocznicy urodzin. 

Czwartek – 29.09; święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

7
00

 Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

15
00

 Ślub rzymski: Oskar Wagner i Katarzyna Hadamek. 

18
00

 1) Za †† rodziców Michała i Kornelę Sabina, †† z rodzin Sabina, Wojtczak 

i dusze w czyśćcu cierpiące.   

2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Sophie Wojtczak z okazji  

1. rocznicy urodzin.  

Piątek – 30.09; wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. 

7
00

 1) Za † męża Zbigniewa Ludwickiego w 30. rocznicę śmierci, †† z rodzin 

Ludwickich i Krawczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji  

50. rocznicy ślubu Krystyny i Krystiana. 

18
00

 1) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

2) Za † Jana Blicharz w dniu urodzin, †† rodziców Helenę i Wincentego 

Blicharz, teściów Annę i Stanisława Gardziejewskich. 

Sobota – 1.10; wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

14
00

 Ślub rzymski: Łukasz Hetman i Alicja Pieczyk. 

18
00

 1) Do Bożego Miłosierdzia za † żonę Urszulę Gajda, †† rodziców Grzywocz i 

Gajda oraz †† pokrewieństwo Grzywocz i Gajda. 

2) Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

Niedziela – 2.10 – XXVII Zwykła.  

7
00

 Za † Gertrudę Rutkiewicz. 

8
15 Za †† rodziców Jarosz, Fleischer, † Stanisława, †† rodzeństwo,  

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

9
00 DPS  Anna – w intencji Parafian. 

9
45

 Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Janecko, ojca Antoniego Smietana, 

dziadków Janecko, Michalik, Smietana i Kolonko. 

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin Andrzeja oraz 

za †† Annę i Ryszarda Pawliczek, Tadeusza Włodarczyk, Andrzeja Majak, 

Marię Majak, Aleksandrę Małota, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
(po Mszy św. Chrzest: Marcelina Niewalda) 

16
15 Nabożeństwo różańcowe.  

17
00

 Za †† rodziców Annę i Johanna Olbrich oraz za †† z rodzin Olbrich  

i Chyrra. 
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Odpust ku czci św. Michała Archanioła przeżywa dziś parafia w Pisarzowicach.  

O godz.16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W piątek po Mszy św. wieczornej zbiórka dla ministrantów i lektorów.  

 Od soboty rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe. Serdecznie zapraszamy:  

w niedzielę o godz. 16
15

, w środę po Mszy św. szkolnej, a w pozostałe dni  

o godz. 17
15

. Przed pierwszym nabożeństwem będzie miało miejsce 

błogosławieństwo nowych różańców.  

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny. Odwiedziny chorych od godziny 8
00

. Chorych 

prosimy zgłosić w zakrystii lub w kancelarii.  

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę 

na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 W kancelarii parafii Ducha Świętego można zapisywać się na pielgrzymkę 

MARGARETEK do Krakowa-Łagiewnik, która odbędzie się 8 października br. 

Wyjazd o godz. 6
30

. 


